2015 M. NR. 1. WWW.CAT.COM

2014 M. OPERATORIŲ VARŽYBOS

PARDUOTA!
LESTERIO LANKYTOJŲ CENTRAS DIDINA
KLIENTŲ PASITIKĖJIMĄ

JOS IR VĖL ČIA,
GERESNĖS NEI BET
KADA ANKSČIAU

VERSLO EKONOMIKA
KOMANDINIS DARBAS: „CAT FINANCE“
PAGALBA „LATOUROS QUARRIES“

MIELAS SKAITYTOJAU,
2014-ais metais „Cat Magazine“ žurnale skaitėte net
keliasdešimt sėkmės istorijų. Įmonės, kurios užmezgė
partnerystę su „Caterpillar“ ar jos atstovais visame
pasaulyje, ne tik pagerino veiklos rezultatus, bet
ir padidino savo konkurencingumą. Tik ypatingas
„Caterpillar“ dėmesys ir įsiklausymas į klientų
poreikius leido realizuoti net pačius ambicingiausius
projektus.
Šiais metais ir toliau puoselėsime klientų pasitikėjimą
mūsų profesionalumu: tobulinsime technologijas ir
ieškosime naujovių, kurios atvers naujas galimybes.
Pirmojo 2015 metų „Cat Magazine“ žurnalo
straipsniuose „Hidraulinės sistemos evoliucija” ir
„Du žemynai, 200 mašinų” atskleidžiama, kiek daug
patobulėjo mašinų įranga ir komponentai bei kaip
„Caterpillar“ sekasi pirmauti inovacijų srityje.

Dar viena Jūsų dėmesio verta tema – po ilgos
pertraukos suorganizuotos tarptautinės Operatorių
varžybos. Keturių dienų trukmės šventė buvo ypač
sėkminga, joje varžėsi geriausi pasaulyje operatoriai.
Sužinokite su kokiais iššūkiais susidūrė varžybų
dalyviai!
O perskaitę žurnalą, nepamirškite užpildyti mūsų
skaitytojų anketos. Pateikite savo nuomonę apie
straipsnius, kuriuos spausdiname „Cat Magazine“.
Nepamirškite: pirmieji 20 respondentų laimės Cat
kepurę.
Dėkojame, kad skaitote „Cat Magazine“.
Rasantas Valaitis,
UAB „Witraktor” vadovas

Straipsnyje apie dėmesį klientams, šiuo atveju –
smulkią Belgijos žemės ūkio bendrovę „4 Epis“
– rašoma, kaip atkaklumas ir galimybė apsilankyti
„Caterpillar“ Lesterio lankytojų ir mokymo centre
lėmė sprendimą įsigyti du Cat 914K modelio ratinius
krautuvus.

KAS ĮKVEPIA MŪSŲ

Herojus
Amy Doughty:
Operatorių varžybos

Jean Francois
L’Homme: „4 Epis“

Antonis Latouros: sėkmės
istorija iš Kipro

Leon van Herwijnen:
ateities hidraulinė sistema

Amy Doughty „Caterpillar“

Jean kartu su savo broliu David

Antonis Latouros – „Latouros

Leon van Herwijnen – Olandijos

nuo administravimo užduočių,

įmonei „ASSC L’Homme“. Šis

direktorius. Bendrovė šiame

Infra BV“ direktorius. Įmonė

dirba trejus metus. Ji pradėjo

tačiau šiuo metu ji yra atsakinga
už ekskavatorinių krautuvų ir
kompaktinių ratinių krautuvų

pristatymus. Amy entuziastingai
kalba apie darbą „Caterpillar“:

„Tikiuosi ilgai čia dirbti, įgauti
vis daugiau darbo patirties

ir puoselėti ryšius su mūsų
atstovais bei klientais.“
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L’Homme padeda vadovauti šeimos
Cat produktų atstovas veikia vietos
rinkoje – Hannute (Belgijoje).
Jean su savo šeima „ASSC

L’Homme“ dirba ilgiau nei 23

metus. „Mums labai patinka mūsų,
kaip smulkios vietinės įmonės

vaidmuo, ir tai, kaip kitos smulkios
vietinės įmonės pasitiki mūsų

galimybėmis užtikrinti jų sėkmę.“

Quarries, Ltd.“ vykdomasis

versle dirba jau nuo 1977 metų,

jos būstinė – Larnakoje (Kipras).
Įmonė valdo keturis stambius

karjerus, joje dirba apie 50 žmonių.

įmonės „Leon van Herwijnen

vykdo dirvožemio kultivavimo,

drenažo bei kanalizacijos sistemų
įrengimo ir griovimo darbus.

Leon ne tik vadovauja įmonei,
bet ir pats valdo Cat mašinas.
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KITOKS APSILANKYMAS OBJEKTE
Išbandę naująjį 914K modelio ratinį
krautuvą Lesterio lankytojų centre, „4
Epis“ specialistai pakeitė tiekėją

„CATERPILLAR“ OPERATORIŲ
VARŽYBOS 2014
Sužinokite, kas laimėjo keturių
dienų trukmės varžybas „Caterpillar“
lankytojų ir mokymo centre Lesteryje
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LIETUVIAI TARPTAUTINĖSE
OPERATORIŲ VARŽYBOSE
Sužinokite, kas atstovavo
Lietuvą Lesteryje

SKAITYTOJŲ APKLAUSA
Kviečiame išsakyti savo nuomonę!
Siūlome sudalyvauti skaitytojų apklausoje
ir laimėti naująją „Cat“ kepurę

ĮSIKLAUSYMAS Į KLIENTO POREIKIUS
Estijoje surinktas išskirtinis ekskavatorius,
pritaikytas elektros linijų darbams

26

DĖMESIO CENTRE
„Caterpillar” fondas teikia
humanitarinę pagalbą, „Cat Magazine“
kviečia siųsti asmenukes

14

Sėkmingas verslas Lietuvoje
Inovatyvios technologijos ir
patikima technika padeda plėtoti
grunto stabilizavimo verslą

24

TIKRA SĖKMĖS ISTORIJA IŠ KIPRO
Kaip vienas 390DL modelio ekskavatorius
padėjo „Latouros Quarries“ viską pakeisti

NAUJOVĖS SKUBANČIAME PASAULYJE

20

IŠŠŪKIAI DIRBANT JŪRŲ UOSTE
Klientų poreikių tenkinimas, operatorių
saugumo užtikrinimas ir mašinų
apsauga sudėtingomis sąlygomis

22

PRAEITIS IR ATEITIS
Ateities hidraulinės sistemos keičia
mašinų ir operatorių darbo pobūdį

UŽSKLANDA:
Aukščiau yra pateikiamas trumpas šio numerio turinys. Toliau rasite
gausybę naujos informacijos ir vaizdų. Jei turite idėjų naujiems
straipsniams, susisiekite su mūsų leidėjais adresu
catmagazine@cat.com.
Žurnalą „Cat Magazine“ platina „Cat“ atstovai Europoje, Afrikoje,
Vidurio Rytuose ir NVS, žurnalas leidžiamas tris kartus per metus.
Redakcinę korespondenciją adresuokite „Cat Magazine“, „Caterpillar
S.A.R.L.“ 76, Route de Frontenex, PO box 6000, 1211 Geneva
6, Switzerland (Šveicarija). catmagazine@cat.com. Visos teisės
saugomos. © „Caterpillar“, 2014.
LEIDĖJAS: Gregory Maricou, „Caterpillar S.A.R.L.“ VYRIAUSOJI
REDAKTORĖ: Jamila Chardonnens, „Caterpillar S.A.R.L.“
ATSTOVŲ KOORDINATORĖ: Anneloes de Jong VYRIAUSIASIS
AUTORIUS: Trevor Baker MENO VADOVAI: Tom Fincham, Maartje
Hoppenbrouwers KONCEPCIJA IR ĮGYVENDINIMAS: „Centigrade“,
specialiai „Caterpillar S.A.R.L.“ www.centigrade.com VIETINIO
ATSTOVO KONTAKTINIAI DUOMENYS: Greta Kurpavičiūtė, tel.
+370 5 260 3242.
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BENDRADARBIAVIM
LYDINTIS Į SĖKMĘ
Naujasis Cat® 914K pagaliau
pristatytas Europos rinkai, kur jis
pakeičia 914G modelį. Naujasis
914K kompaktinis ratinis krautuvas
ypač patvarus ir pritaikomas
aibei darbo sričių. Nors žemės
ūkis nėra laikomas tradicine
kompaktinio ratinio krautuvo
darbo sritimi, „4 Epis“ atstovų
nuomone – dvi naujosios 914K
modelio mašinos puikiai tam tinka.

Jean François L’Homme,
Pardavimo vadovas
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David L’Homme,
Popardaviminio aptarnavimo vadovas

Gilbert L’Homme,
Direktorius

MAS,

TRUMPAI APIE „4 EPIS“
• Įmonė tiekia galvijų pašarus
maždaug 1 000 klientų Belgijoje,
Vokietijoje ir Prancūzijoje.
• Siūlomos 25 skirtingos pašaro
formulės, kurios gali būti pritaikytos
individualiems poreikiams.
• Pašarus sudaro ypatingos
sudedamosios dalys: runkelių
minkštimas, žieminiai miežiai,
linai, javai, mėlynžiedė liucerna,
melasa ir mineralinis mišinys.
• Išskirtinės pašarų savybės užtikrina
įmonės konkurencingumą ir plėtrą.
• Per savaitę pagaminama apie
600 tonų, per metus – šiek tiek
daugiau nei 30 000 tonų pašaro.

Įmonė „4 Epis“ yra įsikūrusi Ambresino
mieste, Belgijoje. Ji tiekia galvijų pašarus
klientams Belgijoje, Prancūzijoje ir
Vokietijoje. Maždaug tris metus įmonė
naudojosi kitų gamintojų teleskopiniais
krautuvais, tačiau prasidėjus problemoms
nusprendė investuoti į patvaresnę įrangą
– tokią kaip Cat 914K. Be abejonės,
įmonės atstovai svarstė galimybę įsigyti
mašinas ir iš konkuruojančių įmonių,
tačiau šią nuomonę pakeitė apsilankymas
„Caterpillar“ Lesterio lankytojų ir
mokymo centre Jungtinėje Karalystėje.
„Kai pirmą kartą sutikau mūsų kliento „4
Epis“ gamybos vadovą Quentin Wauters
ir pateikiau pasiūlymą, jis neplanavo pirkti
Cat mašinų“, – prisimena Jean François
L’Homme. Kartu su savo broliu David
L’Homme, Jean vadovauja šeimos verslui
– technikos pardavimų įmonei „ASSC
L’Homme“, Belgijoje. „Vis dėlto mes

nenuleidome rankų ir, bendradarbiaudami
su „Bergerat Monnoyeur Belgium“ bei
„Caterpillar“, pakvietėme Quentin į
„Caterpillar“ lankytojų ir mokymo centrą
Jungtinėje Karalystėje“, – pridūrė Jean.
Netrukus nedidelė žmonių komanda, kurią
sudarė „ASSC L’Homme“, „BM Belgium“
darbuotojai ir „4 Epis“ operatorius,
buvo pakeliui į Lesterį. Pasak Jean
François, galimybė patiems apsilankyti
Lesterio lankytojų centre lėmė Quentin
apsisprendimą. „Viena iš priežasčių,
kodėl leidomės į kelionę – 914K modelio
mašinos Belgijoje nebuvo. Esu 90%
įsitikinęs, kad vizitas „Caterpillar” lankytojų
ir mokymo centre buvo lemiantis veiksnys,
dėl kurio „4 Epis“ vadovai nusprendė
įsigyti ne konkurentų įrangą, o būtent Cat
914K modelio mašinas“, – teigė jis.
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TEIGIAMA ĮTAKA
Esminė priežastis, kodėl egzistuoja
„Caterpillar” lankytojų ir mokymo
centras – betarpiška kliento patirtis su
dominančiu produktu. Būdami centre
lankytojai ne tik mato, kaip dirba Cat
technika, bet ir patys ją išbando.
„4 Epis“ svarstė galimybę įsigyti
konkurentų techniką, nes manė, kad Cat
914K nepakaks galios atlikti reikiamiems
darbams. „Kai Jean François pristatė
mums 914K, manėme, kad mašina yra
nepakankamai galinga. Vis dėlto, testai
Lesteryje parodė, kad ratinis krautuvas
buvo išties geresnis nei konkurentų ir
pranoko lūkesčius“, – teigė Quentin.
Apsilankymo metu atsiskleidė ne tik
didžiausi Cat mašinų konkurenciniai
pranašumai, bet ir buvo įrodyta,
kad 914K modelio mašinos puikiai
atitinka „4 Epis“ poreikius. Mašinos
svoris, hidraulinė ir keliamoji galia,
lyginant su konkurentų – panašios.
Komplektacija su aukšto išvertimo
kaušu operatoriui leidžia dirbti ribotuose
plotuose. Mažesnis variklis generuoja
pakankamai galios ir vartoja mažiau
kuro. Be to, operatorius važiuodamas
gali reguliuoti hidraulikos ir pavarų
valdymo jautrumą – pritaikyti mašinos

valdymą atliekamai užduočiai. „914K
yra ideali mašina, kadangi ji nėra per
didelė, o jos pajėgumas būtent toks, kokio
mums reikėjo. Be to, transmisija suteikia
daug lankstumo“, – pridėjo Quentin.
Dar vienas privalumas, kuris lėmė Cat
technikos pasirinkimą – „Cat Finance“
paslaugos. „4 Epis“ už techniką paprastai
atsiskaito grynaisiais. Tačiau šiuo atveju
„Cat Finance“ pasiūlė išskirtinai mažas
palūkanas, kurios nesiekė net rinkos lygio.
Be to, mašinoms suteikta ketverių metų ir
8 000 darbo valandų garantija. Tai buvo
puikus pasiūlymas mūsų klientui, ypač
todėl, kad konkurentai negalėjo pateikti
tokios visapusiškos garantijos“, – su
pasididžiavimu kalbėjo Jean François.
PAGRINDAS – PARTNERYSTĖ
Lankytojų centre klientai ne tik įsitikina
perkamų mašinų pranašumais – tai
vieta, kurioje klientai suvokia esantys
„Caterpillar“ šeimos dalimi.
„Mano apsilankymas Lesteryje buvo išties
sėkmingas“, – šypsodamasis pridūrė
Quentin. „Mus priėmė itin šiltai, jautėmės
kaip namuose. Produkto vadovas skyrė
laiko ir paaiškino, kaip tinkamai naudoti
914K ratinį krautuvą, o „BM Belgium“ ir
„ASSC L’Homme“ specialistai pokalbį

išvertė iš anglų kalbos, kad man viskas
būtų suprantama ir aišku. Tai – puiki vieta.“
Centre pirmą kartą lankėsi ir Jean
François. „Viskas čia įspūdinga. Belgijoje
mes dirbame ne tik su „Caterpillar”, bet
ir kitais technikos importuotojais. Tačiau
apsilankius Lesterio „Caterpillar” lankytojų
centre, širdis ima plakti sparčiau – išties
pasijunti dalimi kažko didingo. Tai
ypatinga vieta, kurioje klientas supranta
tikrąją investicijos į techniką vertę.“
Jean François paminėjo, kad visas pirkimo
procesas užtruko vos keturias/penkias
savaites, o sprendimą įsigyti Cat mašinas
priėmė per 48 valandas po apsilankymo
Lesteryje. Kokie yra Quentin lūkesčiai
914K modelio ratiniams krautuvams? „Mes
tikimės sklandžiai eksploatuoti mašinas
šešerius ar septynerius metus, maždaug
12 000–14 000 valandų. Jei viskas bus
gerai, ateityje vėl pirksime Cat techniką.“ n
Papildoma informacija: www.cat.com

„Mes tikimės sklandžiai eksploatuoti
mašinas šešerius ar septynerius metus,
maždaug 12 000–14 000 valandų.“
„4 Epis“ gamybos vadovas Quentin Wauters
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SKAITYTOJŲ APKLAUSA: JŪSŲ NUOMONĖ MUMS SVARBI
Mes dirbame tam, kad „Cat Magazine“ leidinys Jums taptų dar

❑ Sunkioji technika / žemės kasimas stambiuose objektuose arba

aktualesnis ir naudingesnis nei bet kada anksčiau. Siekdami

kelio tiesimo darbai

pritaikyti žurnalą Jūsų poreikiams, prašome atsakyti į kelis žemiau

❑ Karjerai ir neapdorotos žaliavos

pateiktus klausimus. Užtruksite tik penkias minutes, be to, pirmieji 20

❑ Atliekos ir pramonė

respondentų laimės naująją Cat kepurę.

❑ Asfalto klojimas
❑ Kasyba
❑ Įrangos nuoma

KAIP PATEIKTI ANKETOS ATSAKYMUS?

❑ Elektros generavimas (elektros energija, jūriniai įrenginiai,
naftos ir dujų sektorius ir pan.)

Užpildykite anketą ir atsiųskite ją mums (UAB „Witraktor”) paštu,

❑ Kitos pramonės šakos (prašome nurodyti)

adresu: Pirklių g. 6, Vilnius LT-02300. Visi Jūsų pateikti asmeniniai
duomenys laikomi konfidencialia informacija.

INFORMACIJOS VERTINGUMAS
JŪSŲ DUOMENYS
5.
1.

AR PERSKAITĘ „CAT MAGAZINE“ ŽURNALĄ PANAUDOJATE ĮGYTAS

ASMENINIAI DUOMENYS

ŽINIAS (APIE NAUJAS MAŠINAS, VARIKLIUS, PASLAUGAS BEI

ĮMONĖS PAVADINIMAS:

TECHNOLOGIJAS) IR DALIJATĖS JOMIS PAŽĮSTAMŲ RATE?

VARDAS, PAVARDĖ:

❑ Taip

VALSTYBĖ:

❑ Ne

EL. PAŠTAS:
6A. KIEK ŽMONIŲ JŪSŲ ĮMONĖJE SKAITO „CAT MAGAZINE“ ŽURNALĄ?
2.

KURIOS PAREIGOS GERIAUSIAI APIBŪDINA JŪSŲ DARBO POBŪDĮ?

❑ Tik aš

❑ Savininkas-operatorius (smulki įmonė)

❑ Aš ir mano kolega

❑ Operatorius

❑ 3–4 žmonės

❑ Techninės priežiūros specialistas

❑ 5 arba daugiau žmonių

❑ Transporto parko vadovas
❑ Sprendimų teikėjas

6B. JEI KITI ŽMONĖS SKAITO „CAT MAGAZINE“ ŽURNALĄ,

❑ Vykdantysis direktorius / pirkėjas

KAS JIE? (GALIMA PAŽYMĖTI KELIS VARIANTUS)

Jei Jūs esate ne įmonės atstovas (ne „Caterpillar“ klientas),

❑ Savininkas-operatorius (smulki įmonė)

pažymėkite „Netinka“ ir toliau atsakinėkite į 5 klausimą.

❑ Operatorius

❑ Netinka (prašome nurodyti), aš esu:

❑ Techninės priežiūros specialistas
❑ Mašinų parko vadovas
❑ Sprendimų teikėjas

3.

AR ĮMONĖS TECHNIKOS PARKE TURITE CAT MAŠINŲ?

❑ Vykdantysis direktorius / pirkėjas

❑ Taip, Cat mašinos sudaro 50% arba didesnę technikos parko

❑ Kiti (prašome nurodyti)

dalį
❑ Taip, Cat mašinos sudaro mažesnę nei 50% technikos parko
dalį
❑ Ne

7.

AR JUS TENKINA „CAT MAGAZINE“ ŽURNALO
PERIODIŠKUMAS (LEIDINIŲ SKAIČIUS PER METUS)?
❑ Taip, 3 kartai per metus – pats tas

4.

KAS GERIAUSIAI APIBŪDINA JŪSŲ ĮMONĖS
PAGRINDINĘ VEIKLOS SRITĮ?

❑ Ne. Norėčiau, kad „Cat Magazine“ būtų leidžiamas ___ k.
(prašome nurodyti) per metus

❑ Smulkių objektų statyba
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8.

AR „CAT MAGAZINE“ ŽURNALE PUBLIKUOTUOSE STRAIPSNIUOSE

Vietiniai objektai ir klientai:

ESANTI INFORMACIJA JUMS YRA MATOMA PIRMĄ KARTĄ (NAUJI

1 ❑

GAMINIAI, TECHNOLOGIJOS, KLIENTŲ PROJEKTAI IR PAN.)?

Kitose šalyse vykdomi projektai ir klientai:

❑ Taip

1 ❑

❑ Ne, paprastai tuos pačius dalykus jau būnu aptaręs su

Projektai ir pramonės šakos, kurioms Jūs nepriklausote:

„Caterpillar” atstovu Lietuvoje
❑ Ne, tą pačią temą paprastai būname aptarę su kitais verslo
partneriais (informacija perduodama iš lūpų į lūpas)
❑ Ne, paprastai naujienas perskaitau internete (cat.com, atstovo
interneto svetainėje, spaudoje ir pan.)

1 ❑

2 ❑
2 ❑
2 ❑

3 ❑
3 ❑
3 ❑

Trumpos istorijos skyrelyje „Dėmesio centre“:
1 ❑

2 ❑

3 ❑

Techninės priežiūros patarimai, patarimai operatoriams:
1 ❑

2 ❑

3 ❑

Naujų gaminių pristatymai:
9.

KOKIA FORMA JUMS PRIIMTINIAUSIA GAUTI

1 ❑

„CAT MAGAZINE“ ŽURNALĄ?

Techninės priežiūros sėkmės istorijos:

❑ Pageidaučiau spausdintos versijos

1 ❑

❑ Pageidaučiau interaktyvaus PDF failo arba virtualiojo žurnalo

„Caterpillar“, atstovų ir klientų profiliai

❑ Pageidaučiau spausdintos ir internetinės žurnalo versijų

2 ❑
2 ❑

3 ❑
3 ❑

(žmonės, išsamūs interviu):
1 ❑

2 ❑

3 ❑

10A. AR ŽINOTE, KAD VEIKIA INTERNETINĖ „CAT MAGAZINE“
ŽURNALO VERSIJA IR / ARBA MOBILI PROGRAMĖLĖ?

13. KOKIAS KITAS TEMAS NORĖTUMĖTE MATYTI „CAT MAGAZINE“

❑ Taip, žinau internetinį „Cat Magazine“ žurnalą

ŽURNALE? (GALIMA PAŽYMĖTI KELIS VARIANTUS)

❑ Taip, žinau „Cat Magazine“ mobilią programėlę

❑ Naujos technologijos

❑ Taip, žinau abu

❑ Pažanga tvarumo srityje

❑ Ne (prašome toliau atsakinėti į 11 klausimą)

❑ Socialinė atsakomybė
❑ Vietinių atstovų iniciatyvos

10B. ĮVERTINKITE INTERNETINĮ „CAT MAGAZINE“ ŽURNALĄ:
❑ Paprasta ir patogu skaityti

❑ Korporatyvinės iniciatyvos (pvz., „Caterpillar“ naujos gamyklos
statyba)

❑ Papildomos vertės suteikia žiniatinklio nuorodos ir vaizdo įrašai

❑ „Caterpillar“ užkulisiai

❑ Sunku skaityti tekstą

❑ Kita (prašome nurodyti)

❑ Sudėtinga įžiūrėti paveikslėlius
❑ Nesinaudoju nei žiniatinklio nuorodomis, nei vaizdo įrašais
❑ Niekada neskaitau žurnalo internete

14. AR SKAITOTE KITŲ STATYBINĖS TECHNIKOS GAMINTOJŲ
LEIDINIUS? JEI TAIP, KURIŲ GAMINTOJŲ?

STRAIPSNIAI IR TEMOS

❑ „Volvo“ („Volvo Spirit“)
❑ „Komatsu“ („Komatsu Times“)

11. AR „CAT MAGAZINE” ŽURNALE PATEIKIAMI STRAIPSNIAI

❑ „Hitachi“ („Ground Control“)

IR SĖKMĖS ISTORIJOS TURI ĮTAKOS JŪSŲ PIRKIMO

❑ „JCB” („Terrain“)

SPRENDIMAMS? (GALIMA PAŽYMĖTI KELIS VARIANTUS)

❑ Kita (prašome nurodyti)

Taip, jie turi įtakos mano sprendimams:
❑ pirkti naujus gaminius, naudotus gaminius arba nuomotis

❑ Ne, kitų statybinės technikos gamintojų leidinių neskaitau

įrangą;
❑ pirkti įrangos valdymo sprendimus (techninės priežiūros
sutartis, Product Link™, t.t.);

15. PRAŠOME KELIAIS ŽODŽIAIS APIBŪDINTI „CAT
MAGAZINE“ ŽURNALĄ IR JO KOKYBĘ

❑ pirkti originalias Cat dalis (akumuliatorius, pavaros agregatus ir
pan.);
❑ pirkti pažangias technologijas, skirtas našumui didinti
(AccuGrade™, Flexport™ padangas ir pan.)
arba
❑ Ne, jie neturi įtakos mano pirkimo sprendimams.

DĖKOJAME JUMS UŽ SKIRTĄ LAIKĄ. APKLAUSOS
REZULTATUS SPAUSDINSIME 2015 M. 2 NUMERYJE.

12. ĮVERTINKITE „CAT MAGAZINE” APTARIAMŲ TEMŲ AKTUALUMĄ JUMS:
1 = nedomina
2 = vidutiniškai domina
3 = domina
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Visi Jūsų pateikti asmeniniai duomenys išliks pasiekiami tik „Caterpillar“ ir oficialiam atstovui Lietuvoje. Jie neskelbiami
tretiesiems asmenims ir nebus naudojami komerciniams tikslams pasiekti.

OPERATORIŲ

VARŽYBOS

2014
Šių metų varžybos – tikras
iššūkis dalyviams: tikrinama
operatorių kantrybė, ištvermė,
įgūdžiai ir gebėjimas susikaupti.
Kiekviena rungtis reikalavo
neeilinių pastangų.

Ekskavatorių golfas: gebėjimo
dirbti su smulkiomis detalėmis
demonstravimas mini ekskavatoriumi

Sąvartyno iššūkis: senų padangų
rūšiavimas atliekų sąvartyne
ratiniu ekskavatoriumi
Sunkusis tranšėjų kasimas: tinkamo
gylio tranšėjos iškasimas naudojant
hidraulinį ekskavatorių Cat® su
automatine nuolydžio valdymo sistema
Ekskavatorinio krautuvo išbandymas:
įvairūs darbai statybų objekte, pvz.
manevravimas su sija pažymėtoje trasoje

Pamišęs landšafto formuotojas:
įvairūs darbai parke ir sode skirtingo
dydžio krautuvais, tinkamais
važiuoti ant įvairaus pagrindo
Teleskopinio krautuvo
virtuozas: medžiagų perkrovimas
užgriozdintame statybų objekte
Kask ir vežk: žvyro kasimas ir
krova į sunkvežimį vidutinio dydžio
ratiniu krautuvu, atliekant tikslumo
reikalaujančias operacijas ir manevrus
Greitasis išvertimas: saugus sunkvežimio
su lanksčiu rėmu valdymas vežant 25
tonų krovinį pažymėtoje trasoje

OPERATORIŲ VARŽYBOS 2014

JOKIŲ
KLAIDŲ
Pirmosios „Caterpillar“ Operatorių
varžybos buvo suorganizuotos 1998
metais Malagoje, Ispanijoje. Tuomet
renginyje dalyvavo penkios „Caterpillar”
atstovybės. Šiandien varžybos vyksta
tarptautiniu mastu, o rekordiniu iki šiol
laikomas renginys, kuriame dalyvavo 70
operatorių iš daugiau nei 30 atstovybių.

Šiais metais Operatorių varžybų Didysis finalas vyko
„Caterpillar” Lesterio lankytojų ir mokymo centre bei
„Caterpillar” kliento „Breedon Aggregates“ karjere Derbišyre,
Jungtinėje Karalystėje. Renginys truko keturias dienas (2014
m. rugsėjo 22-25 d.), kurių metu savo jėgas išbandė 27
operatoriai iš 12 šalių, atstovaujantys 13 skirtingų kompanijų.
Abiejuose objektuose reikėjo atlikti po keturias užduotis.

Varžybos vyko nuo pirmadienio iki trečiadienio. Ketvirtadienis
buvo skirtas atsipalaiduoti nuo patirtos įtampos varžybų
metu. Šią dieną buvę konkurentai suskirstyti į dvi grupes.
Kiekviena komanda pakaitomis dalyvavo ekskursijoje po
gamyklą, kur galėjo pamatyti visų naujausių Cat mašinų
modelių demonstracijas. Dienos staigmena tapo galimybė
valdyti 17,5 tonų masės tankus – patirti dažasvydžio jaudulį.

Iš viso parengtos aštuonios sudėtingos užduotys, skirtos išbandyti
operatorių gebėjimą dirbti saugiai, tiksliai, lanksčiai ir našiai. Tris
dienas trukusių varžybų metu naudota įvairi Cat® įranga: nuo
302.7D modelio mini ekskavatoriaus iki 725C sunkvežimio su
lanksčiu rėmu. Taip pat pritaikyta Cat Grade Control technologija.

Atsipalaidavę dalyviai vakare buvo pakviesti į iškilmingą vakarienę
ir apdovanojimų ceremoniją. Skatinamaisiais prizais apdovanoti
trys geriausi operatoriai, o pagrindinį prizą – mini ekskavatorių Cat
300.9D – pelnytai laimėjo vokietis Sebastian Behr.

Greitasis išvertimas: „Sunkvežimį su
lanksčiu rėmu vairavau pirmą kartą, tad
esu ganėtinai patenkintas rezultatu.“
Mark Bradley, JK

Sąvartyno iššūkis:
(Juokdamasis)
„Tikėjausi, kad
bus blogiau, bet
pasirodžiau neblogai.“

Aleksey Skvortsov, Rusija

Teleskopinio krautuvo
virtuozas: „Mašiną
lengva valdyti ir
ja manevruoti.“
Mirko Loss, Italija

Ekskavatorių
golfas: „Tai daug
sunkiau nei darbe.“
Janis Vaitkus, Latvija

Sveikiname antrosios vietos laimėtoją Michel
Abderhalden iš Šveicarijos bei trečiosios vietos
laimėtoją Cristian Taner iš Italijos. Tai pirmas kartas, kai
prizines vietas užėmė operatoriai iš šių valstybių.
DIDĮJĮ FINALĄ LAIMĖJO OPERATORIUS IŠ VOKIETIJOS
„Sudėtingiausią Žemėje” konkursą laimėjęs Sebastian Behr
gyvena Kiolne, kur griovimo įmonėje „Winz GmbH“ dirba su
Cat 329 modelio hidrauliniu ekskavatoriumi. Vokietis nugalėtojo
titulą pelnė jau antrą kartą: paskutinį kartą tai padarė 2008
metais, paskutinių organizuotų Operatorių varžybų metu.
Apie pergalę Sebastian kalbėjo: „Šių metų konkurse konkurencija
tarp operatorių buvo ypač stipri. Dalyviai pasitikintys savimi ir
patyrę – varžybos buvo nuožmesnės nei bet kada anksčiau.
Laimėti šįkart tikrai nesitikėjau. Tai – nuostabus jausmas.“

KETURIOS KOMANDINIO DARBO DIENOS
Prie šio neužmirštamo renginio organizavimo prisidėjo
daugiau nei šimtas žmonių: prekybos padalinių atstovai,
žurnalistai iš Europos, „Caterpillar” darbuotojai iš Prancūzijos,
Šveicarijos, Jungtinių Arabų Emyratų, Jungtinės Karalystės
ir Jungtinių Valstijų. Renginyje taip pat dirbo užduočių
demonstruotojai ir stebėtojai-vertintojai iš „Finning“ (Jungtinė
Karalystė), „Pon“ (Olandija) ir „Zeppelin“ (Vokietija). Visa
ši komanda padėjo sukurti nepamirštamą renginį. n
Norite pamatyti vaizdo įrašų iš šių metų „Caterpillar”
Operatorių varžybų arba peržiūrėti Lesterio Lankytojų ir
mokymo centre planuojamų renginių sąrašą? Apsilankykite
mūsų Facebook paskyroje: www.facebook.com/LeicesterVTC
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LIETUVIŲ PASIRODYMAS OPERATORIŲ VARŽYBOSE 2014 LESTERYJE
Po ilgos pertraukos vėl sugrįžusios Operatorių varžybos neaplenkė ir Lietuvos.
UAB „Witraktor” komanda 2014 m. birželį surengė ketvirtasias Operatorių varžybas, kuriose varžėsi net 27 operatoriai.
Geriausius rezultatus pademonstravo Paulius Steigvilas (UAB „Kasaudra“ atstovas) ir Edvinas Jakavičius (UAB
„Raguvilė“ atstovas).
Kaip lietuviams sekėsi tarptautinėse varžybose?
Dalyvavimas tarptautinėse Operatorių varžybose įpareigoja prisiimti didelę atsakomybę: dalyviai atstovauja ne tik save, savo įmonę, bet
ir šalį. Nepaisant to, kad Lietuvos atstovai buvo vieni jauniausių dalyvių finale, tai ne tik nesutrugdė pademonstruoti savo meistriškumą ir
žinias, bet ir skatino neatsilikti nuo žymiai didesnę patirtį turinčių ir jau ne pirmą kartą renginyje dalyvaujančių varžovų. Varžybose išsiskyrė
E. Jakavičius – rungtyje su ratiniu krautuvu pakliuvo į geriausiųjų dešimtuką.
Tarptautinėse varžybose dalyvauja geriausi pasaulio operatoriai, todėl vos 22 m. E. Jakavičiui ir dar jaunesniam 21 m. P. Steigvilui
varžymasis su didelę patirtį turinčiais priešininkais – puiki galimybė įgyti daugiau patirties ir išbandyti save.
Didžiuojamės talentinga ir motyvuota jaunaja karta, siekiančia aukštumų.
Sveikiname E. Jakavičių užėmusį 20-ąją ir P. Steigvilą pelnytai apdovanotą 24-aja vieta. Linkime nesustoti ieškoti, bandyti ir
siekti!
Edvinas Jakavičius, Operatorių varžybų dalyvis, 22 m.:
Pirmoji pažintis su technikos valdymu prasidėjo jau 14 metų.
Pomėgį darbui su technika Edvinas paveldėjo iš tėčio, kuris ilgus
metus dirba su statybinėmis mašinomis. Iš pradžių Edvinas dirbo
mini krautuvu, vėliau ratiniu ekskavatoriumi – šiuo metu geba
valdyti įvairią techniką.
„Operatorių varžybų metu labiausiai įsiminė rungtys, vykusios
„Breedon Aggregates“ karjere: vaizdai ten įspūdingi, o užduotys
išskirtinės. Didžiausias iššūkis buvo tranšėjos kasimas
ekskavatoriumi – užduotis reikalavo ypač didelio profesionalumo,
kadangi reikėjo iškasti tikslaus ilgio, gylio ir pločio tranšėją.
Varžybos – tikras įgūdžių išbandymas. Supratau, kokiose srityse
privalau tobulėti, kad ateityje pasiekčiau geresnių rezultatų.“

Paulius Steigvilas, Operatorių varžybų dalyvis, 21 m.
Technika Paulius domisi visą gyvenimą. Jo tėvams įkūrus
technikos nuomos įmonę, jis kartu su jais įsitraukė į verslą. Šiuo
metu vis dar studijuoja mechanikos inžineriją aukštojoje mokykloje,
todėl įgyta patirtis ir pomėgis mechanizmams ateityje turėtų
neabejotinai išugdyti gerą technikos specialistą.
„Dalyvavimas tarptautinėse Operatorių varžybose – gera patirtis.
Dalyvių pasitikimas, užduotys varžybų metu, užimtumas po
varžybų, renginio uždarymas – „Caterpillar“ viskam skyrė ypač
didelį dėmesį ir puikiai suorganizavo renginį. Aš jaučiausi labai
laukiamas ir vertinamas kaip ypač atsakingą darbą dirbantis
specialistas. Varžybų metu labai jaudinausi, nes norėjau užimti
aukštą vietą. Deja, šį kartą pritrūko patirties. Sudėtingiausia
varžybų metu buvo dirbti frontaliniu krautuvu, kadangi gabaritas
išties didelis. Rekomenduoju šį renginį visiems, kas dirba ir domisi
technika bei nori išbandyti savo jėgas valdant Cat® mašinas.“
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Jau 15 metų padedame savo klientams plėtoti verslą ir siekti
sėkmingų rezultatų!
UAB „Witraktor“ – oﬁcialus „Caterpillar“ atstovas Lietuvoje

Visoje Lietuvoje siūlome
šias paslaugas:
Naujos technikos
pardavimas
Naudotos technikos
pardavimas
Technikos nuoma
Energetinių sistemų
pardavimas ir nuoma
Finansavimas
Servisas

UAB WITRAKTOR
Pirklių g. 6
LT-02300 Vilnius

Tel.: 8 5 260 32 42
El.p.: witraktor.lt@wihuri.com
www.witraktor.lt

SĖKMINGAS GRUNTO STABILIZAVIMO VERSLAS LIETUVOJE
Cat® technika ir Trimble įranga – našaus darbo garantas

Krizės laikotarpiu Lietuvoje UAB „KTD Group“ bandė atrasti naujas verslo galimybes. Idėja kilo remiantis užsienio
šalių patirtimi, kur jau kurį laiką kelio pagrindai yra įrengiami iš specialiais priedais stabilizuoto molingo grunto.
UNIKALIOS PASLAUGOS LIETUVOJE
UAB „KTD Group“ – nišinė kompanija
Lietuvoje, kuri specializuojasi grunto
stabilizavimo srityje. Jau daugiau nei
penkmetį įmonė dirba su molingais gruntais,
naudodama UPD stabilizavimo preparatą.
Molingas gruntas yra tvirtas kelio pagrindas
su laiku kietėjantis ir virstantis smiltainiu.
Be to, jis neskleidžia nemalonaus kvapo
ir neteršia aplinkos. „Atsisakome skaldos.
Vietoje tradicinio sumuštinio: smėlis, žvyras,
skalda – panaudojame molį. Ant jo tiesiame
pasirinktą dengiamąjį sluoksnį: asfaltą,
betoną ar trinkeles.“ – paaiškina UAB „KTD
Group“ vadovas Giedrius Jocius. UAB „KTD
Group“ per vieną dieną gali stabilizuoti net
3000 m2 grunto. Norint tokią darbų apimtį
įgyvendinti kitais būdais, prireiktų arba
žymiai daugiau laiko, arba didesnio mašinų
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skaičiaus. „Darbo būdas, kai kelio pagrindas
suformuojamas stabilizuojant molingą
gruntą, sutaupo tiek laiko, tiek pinigų.“ –
papildo G. Jocius. Gruntai, stabilizuoti jonų
mainus gerinančiais priedais, tinka ne tik
kelio pagrindų įrengimui. Šie gruntai yra
visiškai nelaidūs vandeniui, todėl ypač
tinka sąvartynų dugnams ir apsauginiams
upių pylimams įrengti. Galų gale, tai puikus
pagrindas ir pramoninių pastatų grindims.
PATIKIMA ĮRANGA IR INOVATYVIŲ
TECHNOLOGIJŲ PARTNERIS „SITECH”
Patikima technika ir naujausi mašinų
valdymo sprendimai yra ypač svarbūs
darbo našumui užtikrinti. UAB „KTD Group“
nepriekaištingai vykdo savo pažadus
klientams, todėl tikslams pasiekti pasitelkė
ne tik Cat® techniką, bet ir mašinų valdymo

sistemą Trimble. Giedriaus Jociaus žodžiais
– jei pirkti techniką – vienareikšmiškai
patikimą. Iš pradžių Cat techniką ir Trimble
sistemą įmonė nuomavosi ir liko jomis labai
patenkinta. Būtent dėl šios priežasties, 2014
metais nusprendė įsigyti naują buldozerį
Cat D6K2 su integruota Trimble sistema. G.
Jocius dalijosi patirtimi: „Visame pasaulyje
dirba Cat mašinos. Net ﬁnansiškai
silpnesnėse Azijos ir Pietų Afrikos šalyse
pastebėjau būtent „Caterpillar“ gaminamą
techniką. Neaišku kiek jai metų, bet vis
vien dirba. Mums vienu metu reikia daug
mašinų: greiderio, cementovežės, grunto
stabilizavimo mašinos, gruntinių volų, todėl
kiekviena darbo diena kainuoja brangiai.
Negalime sau leisti turėti prastovų dėl

gendančios technikos. Čia reikalinga
aukščiausios kokybės įranga“.
Kodėl pasirinkta Trimble mašinų valdymo
sistema? Pasak G. Jociaus – įranga yra tik
viena medalio pusė, svarbiau – patikimas
partneris, kuris padeda pritaikyti įrangą
įmonės poreikiams. Toks partneris Lietuvoje
– „Sitech”. UAB „KTD Group” vadovas ypač
vertina patyrusius „Sitech” specialistus,
kurie padėjo sureguliuoti Trimble sistemą
reikiamiems darbams atlikti. Be to, įmonės
darbuotojai buvo nuosekliai apmokyti kaip
naudotis Trimble įranga. Viskas kartu –
inovatyvus technologijų partneris ir Trimble
įranga – užtikrino našų darbą ir sėkmę.

Įmonės vadovas Giedrius Jocius:
„Anksčiau siekdami šiuos darbus
atlikti tiksliai, į darbo aikšteles
siųsdavome du darbuotojus, kurie
nurodydavo kaip atlikti darbus,
kontroliuodavo ar tinkamos altitudės
ir nuolydžiai. Dabar rodyti nebereikia,
nes mechanizmo operatorius
projektą mato ekrane, o greiderio
ar buldozerio peilis valdomas
automatiškai.“
DARBAS DĖL TRIMBLE ĮRANGOS TAPO
PAPRASTESNIS
Molingo grunto stabilizavimas – tai ypatingo
tikslumo reikalaujantis darbas. Stabilizuojant
gruntą reikia atlikti keletą veiksmų: sukelti,
nuleisti, suproﬁliuoti žemes. Interviu metu
UAB „KTD Group“ vadovas Giedrius Jocius
juokėsi: „Anksčiau, siekdami šiuos darbus
atlikti tiksliai, į darbo aikšteles siųsdavome
du darbuotojus, kurie nurodydavo kaip atlikti
darbus, kontroliuodavo ar tinkamos altitudės
ir nuolydžiai. Dabar rodyti nebereikia, nes
mechanizmo operatorius projektą mato
ekrane, o greiderio ar buldozerio peilis
valdomas automatiškai“. Pradėję naudoti
Trimble sistemą UAB „KTD Group“ įsitikino,
kad tai yra nepakeičiamas įrankis jų darbe.
Į šią sistemą galima įvesti visus reikalingus
duomenis: projektuojamą paviršių, jo

nuolydį, kelio proﬁlį. Apdorota informacija
efektyviai padeda operatoriams atlikti visus
paviršiaus formavimo, kasimo, tankinimo ir
kelio dangos tiesimo darbus. Pasinaudojus
šios įrangos galimybėmis, ženkliai sumažėja
eksploatacinės sąnaudos, darbų atlikimo
laikas, o darbo našumas sparčiai padidėja.
Mašinų valdymo sistema UAB „KTD
Group“ išsprendė dvi esmines
problemas: kvaliﬁkuotų operatorių stoką
ir ribotas šviesaus darbo laiko valandas
rudenį. Lietuvoje trūksta technikos
valdymo specialistų, kurie gebėtų dirbti
nepriekaištingai. Įmonės, kurios siekia
įdarbinti patyrusius operatorius, konkuruoja
tarpusavyje, siūlydamos vis didesnį
ir kartais visai nepelnytą atlyginimą.
Naudojant Trimble sistemą, operatoriaus
darbas tampa nepalyginamai paprastesnis.
Užduotims atlikti nebereikalingas aukštos
kvaliﬁkacijos darbuotojas – išmokti gali
kiekvienas. „Dabar statybų vadovas klausia
operatoriaus, kokie darbai yra atliekami
šiuo metu, o ne darbuotojas teiraujasi, ką
ir kaip turėtų atlikti“ – papildo G. Jocius.
Sistema automatizuotai nurodo kelio
aukščius, nuolydžius, net ištaiso žmogiškas

aritmetines klaidas – belieka įvykdyti ekrane
pateiktus nurodymus. UAB „KTD Group“
vadovas tęsė: „Anksčiau antrai pamainai
dirbti būdavo labai sudėtinga, kadangi
operatorius nematydavo, ką daro. Dabar
galime dirbti ir naktį, nes aukščius reguliuoja
technika“. Tai puikus pavyzdys, kaip Trimble
3D įranga išsprendė riboto darbo laiko
problemą ir palengvino darbo procesą.
Dar viena reikšminga Trimble įrangos
savybė – programa Vision Link. Dėl šios
programos realiu laiku matomi vykstantys
darbai, patirtos sąnaudos ir esami rezultatai
– tai užtikrina nenutrūkstamą ryšį tarp
statybvietės ir darbų vadovo. „Sitech”
atstovai UAB „KTD Group” padėjo susieti
Trimble sistemą su Vision Link programa,
todėl dabar galima naudotis visomis įrangos
galimybės.
Partnerystė tarp UAB „KTD Group“ ir
oﬁcialaus „Caterpillar” atstovo Lietuvoje –
UAB „Witraktor“ (kartu su „Sitech”) – tapo
sėkmingo verslo dalimi.
Kiekvienas verslas ieško naudingiausių
sprendimų – juos atrandame kartu.
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DAUGIAFUNKCINIS MINIEKSKAVATORIUS CAT 308E CR SB
Tik maža dalis techniką pardavinėjančių
įmonių gali pasiūlyti individualius sprendimus.
Didžioji dalis sunkiosios technikos pardavėjų
Estijoje koncentruojasi tik į standartinių
mašinų pardavimą – jiems trūksta informacijos,
kompetencijos ar tiesiog noro įgyvendinti
nestandartinius užsakymus. „Wihuri“, AS jau
ne vienu projektu įrodė, kad geba įsiklausyti į
kliento poreikius ir bendradarbiaujant sukurti
tokią mašiną, kuri atitinka klientų lūkesčius.
Šis pasakojimas prasidėjo debesuotą ir
lietingą rugpjūčio dieną. Nuvykome į Lenės
apskritį apžiūrėti Cat® 308E ekskavatorių,
surinktą pagal užsakovo pageidavimus su
išskirtinai daug priedų ir darbo įrankių.
„Eltel Networks“ pavadinimas yra plačiai žinomas.
Šiuo metu įmonė veikia Baltijos šalyse, Lenkijoje,
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Vokietijoje ir Didžiojoje Britanijoje. „Eltel Networks“
specializuojasi elektros ir ryšio tinklų projektavimo,
įrengimo ir priežiūros srityse. Estijoje ši įmonė
dirba visą parą, užtikrindama nepertraukiamą
priežiūrą, kur kompetentingas personalas ir patikima
technika atlieka svarbų vaidmenį. Šiuo metu įmonė
naudojasi trimis Cat ekskavatoriais, du iš jų yra
pagaminti pagal individualius įmonės poreikius.
SUDĖTINGAS SURINKIMAS
Hapsalu mieste susitikome su „Eltel Networks“, AS
Lenės apskrities skyriaus vadovu Tiit Jurtom, kurio
valdomame regione pagrindinė veiklos sritis yra
elektros darbai. „Anksčiau dirbome su kitų gamintojų
specialiomis mašinomis. Kai jos nebegalėjo pasiūlyti
mūsų darbo sąlygoms tinkamos važiuoklės, mūsų
dėmesį patraukė vikšrinės mašinos.” „Wihuri“, AS
iš karto susidomėjo projektu, o keletas kitų įmonių
net nenorėjo girdėti apie nestandartinės mašinos

projektavimą ir surinkimą. 2007 metais nusprendėme
įsigyti Cat® 307C SB vikšrinį ekskavatorių, kuris
buvo pagamintas bendradarbiaujant su „Wihuri“.
Mašinos pritaikymas mūsų poreikiams buvo labai
sudėtingas, nes visą konstrukciją reikėjo pergalvoti
iš naujo. Nepaisant to, projektas pavyko puikiai ir
vikšrinis ekskavatorius atitiko mūsų lūkesčius. Praėjus
penkeriems metams pradėjome galvoti apie technikos
parko atnaujinimą. Žinoma, 307C SB modelio
ekskavatorius ir toliau sėkmingai dirba – perleidome jį
kolegoms Paide mieste,” – užtikrintai papasakojo Tiit.
2013 metais „Eltel Network”, AS įsigijo 308E
CR SB ekskavatorių. „Kodėl pasirinkome būtent
jį? Pasitikime „Wihuri” bendrovėje dirbančių
specialistų kompetencija, be to, gavome
mums priimtiną kainos ir vertės pasiūlymą.
Šį kartą nestandartinės mašinos gamyba buvo dar
sudėtingesnė – 307C SB modelio ekskavatorius, kurį
naudojome iki šiol, turėjo daugiau erdvės papildomos

strėlės montavimui nei 308E CR SB. Nepaisant
visko, ekskavatorius puikiai pritaikytas mūsų įmonės
poreikiams. Prie to prisidėjo ir mūsų įmonėje dirbantis
operatorius, kuris pasidalino pastebėjimais, ko
trūko ankstesnėms nestandartinėms mašinoms – jo
pastabos buvo ypač naudingos” – pasakojo Tiit.
„Wihuri“ bendrovės regioninis pardavimų vadovas
Mart Ilisson skaičiuoja mašinai atliktus pakeitimus:
„Vikšriniam ekskavatoriui įmontuotas keltuvas
(HIAB XS 055 BS-2 HIDUO + stulpų kėlimo
griebtuvas Kronos 640 + rotatorius SR-7 + keltuvo
krepšys FAB2S (plieninis)), Indexator Rototilt RT30
sukimo įrankis. Taip pat praplatintas buldozerio
peilis ir pritaikyti 600 mm vikšrai (originalūs – 450
mm), kurie užtikrina geresnį pravažumą. Be to,
ekskavatoriaus degalų bakas perkeltas į mašinos
galą, o hidraulinis bakas įtaisytas šalia kabinos.
Visi šie darbai buvo sudėtingi ir užtruko ilgiau
nei tikėjomės. Esame dėkingi „Ahtoli Transpordi“
įmonei, kuri prisidėjo prie mašinos pritaikymo mūsų
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poreikiams, o ypatingai vadovui – Toomas Kuusk,
su kuriuo bendradarbiauti buvo ypač malonu.”

„Eltel Networks“ AB
Lenės apskrities skyriaus
vadovas Tiit Jurtom

UNIVERSALUS IR PATIKIMAS EKSKAVATORIUS
„Eltel Networks” AS Lenės apskrities skyriaus
vadovas Tiit Jurtom pasakojo: „Mašiną daugiausiai
naudojame antžeminių elektros linijų darbams –
stulpų iškėlimui ar elektriko pakėlimui iki reikiamo
aukščio. Su ekskavatoriumi taip pat atlikome ir
kasybos darbus. Pastatėme net 15 m stulpus. Mašina
mums tarnauja diena iš dienos jau metus – iš viso
daugiau nei 1200 darbo valandų. Ekskavatorius
labai patvarus. Jis dirba neįprastu režimu – nė
vienos mašinos strėlė nejuda tiek daug kaip mūsiškė
kadangi naudojame ją kaip keltuvą.” Tiit tęsė: „Mūsų
regione esame vienintelė įmonė, kuri gali padėti
atsiradus elektros linijos pažeidimui. Todėl labai
svarbu, kad technika būtų patikima ir dirbtų net
pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis. Siekdami,
kad ekskavatorius geriau važiuotų minkštu žemės
paviršiumi, pritaikėme platesnius vikšrus. Važiavimui
bekele tinkamesnės mašinos nei Cat® 308E CR
SB nerasite niekur. Dėl platesnių vikšrų mums
nebaisus darbas net ir blogiausiomis oro sąlygomis
– pravažumas puikus. Džiaugiamės, kad mašina
yra pagelbėjusi ir kaimyninėms apylinkėms.”
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„Važiavimui bekele
tinkamesnės mašinos nei
308E CR SB nerasite niekur.”
DARBAS SU EKSKAVATORIUMI
Apsilankėme Lenės apskrities miškuose esančiame
objekte, kuriame tuo metu buvo įrenginėjama elektros
linija. Darbo vietoje sutikome elektriką Roomet
Tani, kuris yra geriausiai 308E CR SB modelio
mašiną išmanantis žmogus įmonėje. Roomet Tani
yra universalus darbuotojas, kuris atlieka elektriko,
keltuvo vairuotojo, mašinos operatoriaus darbus.
Negana to, jis lygina ir kasa žemę. Trumpai tariant –
Roomet atieka visus darbus, kurių metu maksimaliai
išnaudojamos ekskavatoriaus galimybės.
Elektrikas taip pat pirmiausiai gyrė mašinos
pravažumą įvairiais paviršiais ir visomis
klimato sąlygomis: „Su kita technika kolegos
įklimpsta pelkėse, o kai aš pravažiuoju su mūsų
ekskavatoriumi, lieka tik 5 cm gylio pėdsakas.
Su ratine technika tokiose vietose iškart
nugrimztume. Vikšrinis ekskavatorius yra tiesiog
sutvertas darbams ant minkštos žemės!

Roomet Tani papasakojo apie elektros linijos
įrengimo eigą su Cat® 308E CR SB modelio
ekskavatoriumi: „Hidraulinis plaktukas, kasimo ir
planiravimo kaušas yra naudojami paeiliui: iškasama
duobė, pastatomas ir prilaikomas stulpas, užkasama
duobė. Toliau keltuvu elektrikas pakeliamas iki stulpo
viršaus, kur jis išdėsto ir įtempia elektros linijas.”
Klausantis Roomet šis sudėtingas darbas atrodo
visiškai paprastas. „Be Rototilt ekskavatorius nebūtų
toks universalus, su juo kiekvienas kaušas gali
tapti planiravimo kaušu. Dar daugiau universalumo
mašinai suteikia keltuvas, kurį laikome bene
svarbiausiu darbo įrankiu. Užbaigiant elektros linijos
tiesimo darbus, išlyginamas žemės paviršus – tam
naudojamas buldozerinis peilis.” – pridūrė Roomet.

„Be Rototilt ekskavatorius
nebūtų toks universalus...”
Mašinoje patogumą užtikrina kondicionierius ir
sėdynė su amortizatoriumi ir reguliuojama atrama.
„Kondicionierius karštuoju metų laiku yra puikus
dalykas! Dirbdamas vikšriniame ekskavatoriuje
galiu mėgautis normalia temperatūra ir gaiviu oru,
nepriklausomai nuo to, kokios sąlygos lauke. Be
to, kabinoje netrukdo sparvos ir uodai, kurie puola
lauke dirbančius vyrus. Turiu patirtį su dvejomis Cat
mašinomis ir galiu drąsiai teigti, kad dirbti su šia
technika – tikras malonumas.”

„Kondicionierius karštuoju
metų laiku yra puikus
dalykas!”
VERTINGA PATIRTIS
Kiekvienas išskirtinio sprendimo reikalaujantis
projektas suteikia neįkainojamą patirtį. Džiaugiamės,
kad visi mūsų nestandartiniai darbai buvo
įgyvendinti sėkmingai. Svarbu, kad į tokius, didelio
įsitraukimo reikalaujančius, projektus nuo pat
pradžios būtų įtraukti operatoriai. Šie žmonės
geriausiai išmano darbus, kurie bus atliekami
su technika, tad jų neįkainojamos pastabos
prisideda prie sėkmingo projekto įgyvendinimo.

Roomet Tani valdo keltuvą ant diržo prikabintu nuotolinio valdymo pulteliu.

„ELTEL NETWORKS“, AS
EKSKAVATORIUS CAT® 308E CR SB:
Variklis Caterpillar C3.3B
Bruto galingumas 49.7 kW / 66.6 AJ (pagal ISO 14396)
Darbinis svoris apie 8 333 kg
Maksimalus kasimo gylis 4 690 mm
Maksimali darbo apimtis 7 540 mm
Maksimalus hidrosistemos našumas 150 L/min, 280 bar
Kaušo atplėšimo jėga 60.2 kN (tiek su ilga, tiek su trumpa rankena)
Rankenos traukos jėga 35.1 kN (su ilga strėle), 40.1 kN (su trumpa strėle)
Apatinio vežimėlio ilgis 2 903 mm, plotis 2 320 mm. Galinis sujungimas 28 cm
Daugiafunkcis LCD ekranas su laikrodžio ir kalbos nustatymais
600 mm trijų briaunų vikšrai, plieniniai
Rototilt Indexator RT30 (sukimo įrenginys)
Keltuvas HIAB XS 055 BS-2 Hiduo
Stulpų kėlimo griebtuvas Kronos 640 + Rotatorius SR-7
Keltuvo krepšys FAB2S (plieninis)
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PRIIMAME UOSTŲ IŠŠŪKĮ:

DU ŽEMYNAI, 200
CAT MAŠINŲ
®

„SEA-INVEST” – vienas stambiausių pasaulinių operatorių uostų terminaluose,
prižiūrintis sausakrūvius, skystakrūvius ir vaisius gabenančius laivus. Ši bendrovė
veikia 25 uostuose dviejuose žemynuose: Europoje – Belgijos, Prancūzijos,
Vokietijos, Olandijos ir Lenkijos; Afrikoje – Dramblio Kaulo Kranto, Senegalo,
Kamerūno ir Tuniso. Cat® mašinos čia atlieka svarbų vaidmenį – padeda
bendrovei pasiekti net 100 mln. tonų medžiagų ir prekių apyvartą per metus.

„SEA-INVEST” pagrindinė veikla – krovininių laivų pakrovimas
ir iškrovimas. Bendrovės terminaluose dirba beveik 200 Cat
mašinų – pradedant kompaktiniais 914 ir baigiant didžiaisiais 988
modelio ratiniais krautuvais. Dideliems laivams krauti Europoje
daugiausiai naudojamos 966 ir 988 modelių mašinos, o prie
mažesnių laivų Afrikoje dirba 950 ir 980 modelių ratiniai krautuvai.

Svarbiausias sėkmingo darbo jūrų uoste veiksnys – našumo
palaikymas. Deja, valdant tokį didelį mašinų parką tai tampa
nelengva užduotimi. „Caterpillar” teikiamos techninės priežiūros
paslaugos yra puikiai vertinamos visame pasaulyje – tai viena
pagrindinių priežasčių, kodėl „SEA-INVEST” tokiems daug
priežiūros reikalaujantiems darbams, kaip: krova, medžiagų
tvarkymas, pergabenimas, objekto paruošimas ir bendrieji
valymo darbai – pasirinko būtent „Caterpillar” techniką. Pradėjus
dirbti su „SEA-INVEST” Europoje ir Afrikoje, sustiprintas
ryšys tarp pasaulinių „Caterpillar” atstovų, nuolat dalijamasi
informacija apie geriausius bendrovei sprendimus – dėl to
pagerinta ne vien paslaugų kokybė, bet ir užtikrinta maksimali
„SEA-INVEST” bendrovės investicijų į įrangą grąža.
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SPRENDIMAI DUODANTYS REZULTATUS
Vienu iš specifinių „SEA-INVEST” rūpesčių Europoje buvo
prastovos, kurių reikalauja Stage IV variklio regeneracijos
sistema. „Caterpillar” atstovai išsprendė šią bėdą įrodydami,
kad tiek Stage IIIB, tiek ir Stage IV varikliai nereikalauja
jokio specifinio su emisijos sistemomis susijusio įsikišimo
maždaug 8 darbo valandas. Tai reiškia, kad 966 ir 988
modelių mašinos gali nepertraukiamai dirbti įprastą
pamainą iki maždaug 32 valandų. „Caterpillar” darbuotojai
taip pat atkreipė dėmesį, kad regeneracijos procesas
gali būti vykdomas operatoriaus pertraukos metu.
Šios įžvalgos – tik dalis strategijos, kuri padeda „SEA-INVEST”
didinti mašinų parko efektyvumą ir optimizuoti valdymo
procesus. Kita svarbi priemonė – naujos kartos Cat technikos
nuotolinio stebėjimo sistema (Vital Information Management
System - VIMS™). Šios sistemos pagalba operatoriams ekrane

MAKSIMALI
MAŠINOS
APSAUGA
Druska, drėgmė ir
atšiaurios oro sąlygos
uostuose – tikras
išbandymas mašinoms.
Prie neigiamo poveikio
papildomai prisideda
chemiškai agresyvios
medžiagos, kurias
technika krauna.
Siekiant maksimaliai
sumažinti žalą
įrangai, „Caterpillar”
siūlo antikorozinį
paketą, kuris apsaugo
svarbiausius mašinos
komponentus ir
paviršius. Technikos
atsparumą žalingoms
sąlygoms galima
dar labiau padidinti
padengiant mašiną
daugiau nei dvigubai
storesniu dažų
sluoksniu nei įprasta.

realiu laiku teikiama informacija apie degalų sąnaudas ir
efektyvumo duomenys (pakrautos medžiagos kiekis degalų
vienetui). Ši nauja technologija padidina kliento galimybes
stebėti, valdyti ir tobulinti vykdomas operacijas esamu laiku.
Jis gali paprasčiau kontroliuoti darbus, sumažinti sąnaudas
ir padidinti pelną. Visi šie privalumai lėmė „SEA-INVEST”
sprendimą įdiegti VisionLink® internetinę sąsają ir mašinų
parką valdyti dar efektyviau ir našiau nei bet kada anksčiau.
STABILUMAS, PATIKIMUMAS IR NAŠUMAS
„SEA-INVEST” operatoriai ypač patenkinti „Caterpillar”
mašinomis, kurios yra pritaikytos darbui ant nestabilaus
pagrindo, ypač manevringos ir lengvai valdomos dirbant
ribotame plote su dideliais medžiagų kiekiais. Operatorių
sauga ir komfortas tokioje aplinkoje yra ypač svarbūs. Cat
mašinose saugumą užtikrina papildomos apsaugos priemonės,

tokios kaip: langų apsaugos,
galinio vaizdo kameros ir
modernios oro filtravimo sistemos.
Partnerystė tarp „SEA-INVEST”,
„Caterpillar” ir bendrovės atstovų – puikus
pavyzdys, kaip objektui tinkamai parinktos
mašinos ir preciziška techninė priežiūra
užtikrina geresnius veiklos rezultatus. n

SEA-INVEST veikia
tarptautiniu mastu: bendrovė
dirba 25 uostuose dešimtyje
šalių, esančių dviejuose
žemynuose.

Papildoma informacija: www.sea-invest.com
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Integruoti našumo didinimo sprendimai

HIDRAULINĖS SISTEMOS EVOLIU
Hidraulinės inžinerijos, technologijų ir sistemų patobulinimai
– neatsiejama bet kokio klientų mašinų parko dalis. Tokie
patobulinimai užtikrina, kad klientų keliami produktyvumo ir
efektyvumo lūkesčiai būtų ne tik išpildyti, bet ir viršyti.

Ne paslaptis, kad šiandieniniai klientai
iš įrangos reikalauja daugiau –
didesnės atplėšimo jėgos ir trumpesnių
krovos ciklų. „Caterpillar” inžinieriai,
siekdami šį poreikį patenkinti, ilgą
laiką kūrė hidraulines sistemas,
kurios būtų gerokai modernesnės ir
efektyvesnės už ankstesnes. Šiuo
metu „Caterpillar” siūlo unikalia
konstrukcija ir pažangiomis valdymo
funkcijomis pasižyminčias hidraulines
sistemas, kurių pagalba užtikrinamas
lankstumas ir galimybių įvairovė.
„Caterpillar” hidraulinių sistemų rinkodaros
konsultantas Scott Smith pasakoja:
„šiuolaikinių mašinų hidraulinės sistemos
išnaudojamos dar efektyviau dėl jose
naudojamo aukštesnio slėgio ir mažesnių
vidinių tarpų tarp komponentų. Dėl
integruotos elektronikos įrankiai tapo
greitesni, išmanesni ir lengviau valdomi.“
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ŽVILGSNIS Į ATEITĮ
Kol technologijos ir toliau tobulina mūsų
pasaulį, „Caterpillar” išlieka rinkos
lyderiu, naudojančiu moderniausias
elektrohidraulines sistemas. Nuolat
rūpindamiesi technologine pažanga,
gerinančia įrangos našumą, klientai gali
efektyviau valdyti savo mašinų parką.
„„Caterpillar” inžinieriai ir toliau ieško
inovatyvių būdų, kaip patobulinti
mašinas išnaudojant modernias
technologijas. Gaminių evoliuciją stebėti
tiesiog nuostabu“, – teigė Scott.
Vienas tokių pavyzdžių – Cat® Grade
Control, kurios konstrukcija susideda iš
modernių cilindrų su padėties nustatymo
funkcija. Šie cilindrai turi daviklį, kuris
leidžia automatizuoti procesus: nuolat
teikiama informaciją apie strėlės ir
rankenos padėtį mašinos atžvilgiu.
Operatorius šiuos duomenis realiu laiku
mato kabinoje įrengtame monitoriuje.
Be to, cilindrai su padėties nustatymo

davikliais (PSC) suprojektuoti taip,
kad galėtų veikti su išmaniosiomis
hidraulinėmis sistemomis.
Nauja, gamykloje įrengiama, tiksli
niveliavimo sistema Cat Grade Control
tiek be patirties, tiek ir patyrusiems mašinų
operatoriams padeda ženkliai padidinti
niveliavimo efektyvumą. Sistemoje
esanti naujausia GPS technologija yra
sujungta su moderniais elektroniniais
valdymo moduliais bei duomenų bazių
priemonėmis, kurios padeda klientams ne
tik didinti darbo našumą, bet ir sumažinti
sąnaudas. Šios technologijos nuolatos
gerina žemės kasimo ir perstūmos
darbų efektyvumą visame pasaulyje.
Cat Grade Control sistemą galima įdiegti į
Cat vikšrinius traktorius, asfalto klotuvus,
greiderius, ratinius traktorius-skreperius ir
ekskavatorius. Sistema lengvai tobulinama,
todėl tai yra rentabilus ir universalus
niveliavimo sprendimas, užtikrinantis

........................................................................................... NAUJOVĖS SKUBANČIAME PASAULYJE

UCIJA!
saugumą, patikimumą ir technikos vertę
darbo, o vėliau – pardavimo metu.
TINKAMA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
„Šios inovacijos paskatino mašinų
savininkus iš naujo įvertinti hidraulinių
sistemų priežiūros ir techninio
aptarnavimo svarbą”, – teigė Scott.
Pažangios sistemos veikia ribotuose
paklaidos diapazonuose, todėl ypač
svarbu, kad klientai atsakingai jomis
naudotųsi. Tinkamai valdant pažangias
sistemas – prailgėja įrangos eksploatacijos
trukmė, maksimaliai sumažėja prastovų
tikimybė ir padidėja mašinos vertė.
Visa tai tiesiogiai padeda kontroliuoti
eksploatacijos sąnaudas ir didina pelną.

eksploatacija ir pašalinamos problemos
dar prieš joms tampant didelėmis remonto
išlaidomis ir neplaninėmis prastovomis.

Pagrindinis hidraulinės sistemos priešas
– tarša. Daugelio sistemos problemų
galima išvengti, jei sistemos priežiūra
yra vykdoma ypač atsakingai. Tinkamai
kontroliuojant taršą – palaikomas sistemos
efektyvumas, prailginama komponento

Cat techninės priežiūros produktai
yra skirti eksploatacijos efektyvumo
didinimui ir maksimaliam hidraulinės
sistemos apsaugos užtikrinimui.
Klientams primygtinai rekomenduojama
naudoti Cat filtrus bei skysčius ir

laikytis nustatytų jų keitimo intervalų.
„Caterpillar” siūlo tris filtrų parinktis,
užtikrinančias skirtingus švaros lygius.
Taip pat svarbu žinoti, kad hidraulinę
alyvą „Cat HYDO Advanced“ galima keisti
kas 6 000 motovalandų, jei naudojama
alyvų analizės programa S.O.SSM. n
Papildoma informacija: www.cat.com

Apie Cat Grade Control pasikalbėjome su „Leon van Herwijnen Infra
BV“ direktoriumi ir operatoriumi Leonu van Herwijnenu. Ši santykinai nauja
įmonė vykdo darbus dirvožemio kultivavimo, drenažo bei kanalizacijos
sistemų įrengimo ir griovimo srityse. Šiuo metu jų parke yra trys Cat
mašinos: 324E, 928G ir 315C, visu etatu dirba 15 darbuotojų.

„Naudodamas mūsų 324E modelio mašinoje įdiegtą
Cat Grade Control sistemą, operatorius visada
žino, kas vyksta. Kasdamas šulinį, jis mato, kada
pasiekiamas reikiamas gylis. Niekam nereikia lįsti
vidun ir matuoti. Sistema taupo laiką, užtikrina
darbuotojų saugumą ir didina darbo našumą.“
Cat Magazine 23
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Nikosijoje būstinę įsteigusi „Latouros Quarries Ltd.“ valdo keturis karjerus.
Trys iš jų 2013 metais pardavė 620 000 tonų gipso – tai ženkliai mažiau nei
pakilimo metais, kai per metus buvo išgaunama 2 400 000 tonų medžiagos.
Verslo nuosmukį lėmė ekonominė krizė, kuri Kipre ypač smarkiai palietė
statybų pramonę, o tuo pačiu ir statybinių medžiagų paklausą.

CAT FINANCE –
PASLAUGA ATVĖRĖ
GALIMYBĘ GAUTI
DIDŽIAUSIĄ NAUDĄ
®
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„Latouros Gypsum Ltd.” – ketvirtasis naujausias bendrovės karjeras, kuris
šiuo metu laikomas stipriąja įmonės grandimi. Nepaisant to, kad karjere dirba
vos 8 darbuotojai, įmonė pasirašė ypač didelės apimties projekto sutartį –
kasmet pristatyti po 500 000 tonų gipso Izraelio statybų bendrovei. Tokiai
mažai kompanijai, kaip „Latouros Gypsum”, tai išties sudėtinga užduotis.
TINKAMO SPRENDIMO PAIEŠKOS
Iš pradžių „Latouros Gypsum“ kompanija domėjosi galimybe
samdyti subrangovą. Vis dėlto, prieš priimdamas sprendimą,
vykdomasis direktorius Antonis Latouros susisiekė su Cat®
technikos atstovybe šalyje „CTC Automotive Ltd.“. „Mes
dirbame su „CTC Automotive Ltd.“ jau 20 metų ir palaikome
puikius santykius. Norėjome paprašyti jų
eksperto patarimo, kaip jau esame darę
ne vieną kartą“, – prisiminė Antonis.
To rezultatas – visapusiškai „Latouros
Gypsum“ poreikiams pritaikytas ir
pagrįstas sprendimas. „„Latouros“
direktorius Antonis atvyko pas mus ir
paaiškino situaciją. Susitikome su juo
kelis kartus ir drauge su „Caterpillar”
specialistais mėginome rasti sprendimą,
atitinkantį gamybos ir biudžeto
poreikius”, – papildė pardavimo vadovas
Kyriacos Papageorgiou. Atidžiai
išanalizavę situaciją, rekomendavome
pasinaudoti „Cat Finance“ finansavimo
paslaugomis ir įsigyti Cat 390DL
hidraulinį vikšrinį ekskavatorių. Našumo
ir finansiniu požiūriu tai buvo žymiai
naudingiau nei samdyti subrangovą.“

MAŠINOS PRISTATYMAS IR NAŠUMAS
Pirmą kartą įmonių atstovai susitiko 2013 m. gruodį. 2014
m. rugpjūtį naujasis 390DL modelio ekskavatorius jau buvo
pristatytas „Latouros Gypsum“. Šis ekskavatorius naudojamas
gipsui purenti ir krauti. Mašinoje sukomplektuota: 1635 mm ilgio
nagas, CW70 modelio greito sujungimo jungtis ir SVD 99 modelio
2,000 mm 4,60 kub m. kaušas. Cat
390DL šiuo metu dirba vieną aštuonių
valandų pamainą per dieną. Našumas
siekia nuo 250 iki 300 tonų per valandą
arba 40 000–50 000 tonų per mėnesį.

„…mūsų bendradarbiavimas
ir komandinis darbas padėjo
rasti idealų sprendimą...“
Kyriacos Papageorgiou,
pardavimo vadovas

„Caterpillar” atstovybė parduotai technikai siūlo išplėstinę garantiją
ir įsipareigoja teikti techninės priežiūros paslaugas. „Latouros
Quarries“ bendrovė įsigydama naujas mašinas visada renkasi
minėtas paslaugas, nes jos leidžia susikoncentruoti į maksimalų
darbo našumo siekimą, o visus techninius rūpesčius perleisti
„CTC Automotive Ltd.“ „Mes paaiškinome, kodėl klientui tai puikus
sprendimas – visi galvos skausmai tenka mums, klientui belieka
pilti degalus į mašiną“, – šypsodamasis prisiminė Kyriacos.

Vos po kelių mėnesių darbo, klientas
suprato, kad ekskavatorius viršija
lūkesčius. „Mašina, kol kas, veikia labai
gerai. Tai išties geriausias įrenginys
šiam darbui atlikti. Kalbant glaustai, mes
esame „Caterpillar” gerbėjai ir tikime, kad
jie gamina geriausias šio tipo mašinas
Žemėje. Taip yra ne tik dėl pačių mašinų,
bet ir dėl techninės pagalbos tinklo,
„Caterpillar” specialistų bei jų atstovų
kompetencijos“, – teigė Latouros.

Kyriacos ypač vertina bendravimą
ir pasitikėjimą, kuris su kiekvienais
metais stiprėja. „Mūsų santykiai su Latouros ir „Latouros
Quarries“ tiesiog puikūs. Šiuo atveju mūsų bendradarbiavimas
ir komandinis darbas padėjo rasti idealų sprendimą, koks buvo
reikalingas – Cat Finance paslaugas ir 390DL ekskavatorių.“ n
Papildoma informacija: www.cat.com

2 400
tūkst.
620
tūkst.

Trys šviesesni mėlyni atspalviai reiškia
„Latouros Quarries“ pradinį gamybos
lygį ir jo sumažėjimą dėl ekonominės
krizės. Tamsus mėlynas atspalvis
rodo, kad naujasis ketvirtasis karjeras
„Latouros Gypsum“ leis grąžinti
gamybos lygį į prieš 2013 metus buvusį.

Tonos
Prieš 2013 m.

2013 m.

Ateityje
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DĖMESIO CENTRE
„Caterpillar” fondas:

ŽMONIŲ KELIAS Į
KLESTĖJIMĄ PER
INVESTICIJAS
1952 metais įkurtas „Caterpillar“ fondas skyrė daugiau
nei 550 mln. dolerių nuolatiniam progresui visame
pasaulyje. Tokiu būdu siekiama realizuoti plėtros
galimybes aplinkosaugos, švietimo pasiekiamumo
ir svarbiausių žmogiškųjų poreikių srityse.
„Caterpillar” fondo tikslas prisidėti prie bendruomenių,
kuriose gyvena ir dirba įmonės darbuotojai, gyvenimo
kokybės gerinimo. Fondo misija – kovoti su skurdu
investuojant į geriausius rezultatus pasiekiančią
visuomenės grandį – moteris ir mergaites.
Bendradarbiaudamas su pagrindiniais partneriais – JT
fondu, „Opportunity International“ ir „water.org“ –
„Caterpillar” fondas taikosi eliminuoti esmines skurdo
priežastis realizuojant kryptingą socialinę strategiją. n
Jei Jus domina platesnė informacija apie „Caterpillar“
fondą ir jo filantropines veiklas visame pasaulyje,
apsilankykite caterpillar.com/foundation.

KUR JŪS
SKAITOTE
SAVO „CAT®
MAGAZINE“?
Atsiųskite mums savo
geriausią nuotrauką ir
laimėkite Cat megztinį!
„Cat® Magazine“ leidžiamas 57
šalyse, 22 kalbomis. Tai – įspūdingi
skaičiai! Kad pasiektume dar daugiau
skaitytojų, norime išsiaiškinti, kur
skaitote savo „Cat Magazine“ žurnalą.
Žiniomis apie „Caterpillar“ technologijas
dalijatės su kolegomis? Sėkmės istorijas
skaitote savo jaukiuose namuose?
O gal naujų gaminių pristatymus
apžvelgiate pietų pertraukos metu?
Atsiųskite mums įdomią nuotrauką,
kurioje Jūs įsiamžinote su savo
„Cat Magazine“ žurnalu. Geriausios
nuotraukos bus publikuojamos „Cat
Magazine“ 2015 metų 2 numeryje. Be
to, laimėtojui atiteks „Cat“ megztinis! n
Nuotraukas su trumpu aprašymu
ir savo kontaktine informacija
iki kovo 20 d. siųskite adresu
Zukervar_Margaux@cat.com .
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TECHNIKA, KURIA
GALITE PASITIKĖTI
®

Cat Certiﬁed Used

NAUDOTA MAŠINA SU GARANTIJA
Parduodama su
®
Caterpillar garantija

Mašinos būklė atitinka griežtus
Caterpillar standartus

Pilnai patikrinta ir techniškai
tvarkinga mašina

Techninio aptarnavimo metu
®
naudojamos originalios Cat dalys

©2014 Caterpillar, Visos teisės saugomos. CAT, CATERPILLAR, jų atitinkami ženklai, „Caterpillar Yellow” spalva, POWER EDGE ﬁrmos stilius ir gaminio identiﬁkavimo informacija yra „Caterpillar” bendrovės prekių ženklai ir negali būti naudojami be leidimo.

UAB WITRAKTOR
Pirklių g. 6
LT-02300 Vilnius

Tel.: 8 5 260 32 42
El.p.: witraktor.lt@wihuri.com
www.balticused.com

KITAI AUDRAI
BŪKITE
PASIRUOŠĘ!

Su CAT® generatoriais užtikrinsite
nepertraukiamą elektros tiekimą!
„Caterpillar“ – didžiausias pasaulyje elektros generatorių
ir variklių gamintojas, siūlantis plačiausią 7,5–17000 kVA
galingumo generatorių pasirinkimą.
Padėsime ne tik išsirinkti tinkamiausią generatorių, bet ir
rasti geriausią finansinį sprendimą. Jums pageidaujant,
atvešime, įdiegsime įrangą ir užtikrinsime jos priežiūrą.
Jei nenorite investuoti į ilgalaikį turtą, generatorius galite
išsinuomoti.

Daugiau informacijos apie CAT® generatorius WWW.CATPOWER.LT
ir telefonu 8 5 260 32 42!

UAB WITRAKTOR
Pirklių g. 6
LT-02300 Vilnius

Tel.: 8 5 260 32 42
El.p.: witraktor.lt@wihuri.com
www.catpower.lt

